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SAKSLISTE 

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

PS  22/19 19/290   

  SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL I 

UTMARK VIVIAN OPDAHL ERLANDSEN 

 

PS  23/19 19/438   

  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN WILLY KORSLUND 

 

PS  24/19 19/480   

  SØKNAD OM DISPENSASJON KARI GASKI 

 

PS  25/19 19/492   

  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN KJELL HÅKON DERVO 

 

PS  26/19 19/495   

  SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL I 

UTMARK IDAR BOHINEN 

 

PS  27/19 19/501   

  SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL I 

UTMARK ESPEN SIMONSEN 

 

PS  28/19 19/513   

  SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL IO 

UTMARK EILIF BASSO & BJARNE JOHANSEN 

 

PS  29/19 19/526   

  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN GRETE REITAN ERLANDSEN 
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PS  30/19 19/527   

  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN JENS MARTIN HAAGENSEN 

 

PS  31/19 19/528   

  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN HUGO ERLANDSEN 

 

PS  32/19 19/535   

  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN JAN HARALD KOKKO 

 

PS  33/19 19/547   

  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN ARTHUR MASTERNES 

 

PS  34/19 19/571   

  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN INGE LARSEN 

 

PS  35/19 19/572   

  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN ERIKSEN NATUROPPLEVELSER 

 

PS  36/19 19/581   

  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN KUNES JFF 

 

PS  37/19 19/584   

  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN TORFINN T. ARNTZEN 

 

PS  38/19 19/611 U Ofl §13 

  SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORISERT FERDSEL 

I UTMARK OG VASSDRAG JANOS KONA 

 

PS  39/19 19/612 U Ofl §13 

  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORISERT FERDSEL 

I UTMARK ELLER VASSDRAG FREDRIK GASKI 

 

PS  40/19 19/622   

  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN ALFRED LARSEN 
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Sak PS  22/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT 

FERDSEL I UTMARK VIVIAN OPDAHL ERLANDSEN 
 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med ATV for transport i forbindelse med 
bærplukking. 
Trasè 
Fra løype 1, vestover langs etablert kjørespor langs kraftlinja frem til sør-enden av Vestre 
Tranevann/Vuolit guorgajavri).(ca 5-km) 
Tidsrom:  10.08.19 – 30.08.19 
 
Søknad om dispensasjon i forbindelse med fiske og jakt avslås. 
 
Begrunnelse for vedtak: 
De senere årene har antall søknader om dispensasjon for å kjøre i omsøkte trasè økt 
betydelig i omfang. For å begrense faren for kjøreskader innvilges det kun dispensasjon til 
transport i forbindelse med bærplukking, og da innenfor normal modningstid 10.08 – 30.08. 
Innhøsting av multebær har tradisjonelt vært betraktet som en del av «matauke» for 
befolkningen i fylket.  
I omsøkt tilfelle vurderer vi at søknaden som omfatter transport i forbindelse med 
bærplukking konkret ikke omfatter turkjøring og at transportbehovet på rimelig vis ikke kan 
dekkes på annen måte. 
Søknad om dispensasjon i forbindelse med fiske avslås bl.a fordi det på Ifjordfjellet er en 
mengde vann som kan benyttes i tilknytning til åpen barmarksløype, og fordi transport av 
større menger fersk fisk er lite aktuelt. 
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Hjemmel for vedtak:  Nasjonal forskrift § 6 
 
Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket..En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 
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Sak PS  23/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN WILLY KORSLUND 
 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkeren Willy Korslund tillatelse til å kjøre med ATV  fra fv-98 langs 

den gamle kjøreveien frem til Tredjevannet, (Mellom Ifjord og Friarfjord). 

Tidsrom:  15.07.19- 30.08.19 

 

Begrunnelse: 

Søkeren er bevegelseshemmet og ferdselen vil foregå i en gammel kjørevei som ble stengt da 

kraftstasjonen ble nedlagt. 

Kjøretillatelsen gjelder innenfor normal fisketid for stangfiske som stort sett vil være avsluttet 

i slutten av August. 

 

Hjemmel:  Nasjonal forskrift §6 

 

Klageadgang:  Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette 

vedtaket. En evt klage sendes Lebesby kommune. 
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Sak PS  24/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON KARI GASKI 
 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med ATV for transport i forbindelse med 
bærplukking. 
Trasè 
Fra løype 1, vestover langs etablert kjørespor langs kraftlinja frem til sør-enden av Vestre 
Tranevann/Vuolit guorgajavri).(ca 5-km) 
Tidsrom:  10.08.19 – 30.08.19 
Søknad om dispensasjon for å kjøre frem til Silis i forbindelse med fiske avslås. 

 

Begrunnelse for vedtak: 
De senere årene har antall søknader om dispensasjon for å kjøre i omsøkte trasè økt betydelig i 
omfang. For å begrense faren for kjøreskader innvilges det kun dispensasjon til transport i 
forbindelse med bærplukking, og da innenfor normal modningstid 10.08 – 30.08. 
Innhøsting av multebær har tradisjonelt vært betraktet som en del av «matauke» for 
befolkningen i fylket.  
I omsøkt tilfelle vurderer vi at søknaden som omfatter transport i forbindelse med 
bærplukking konkret ikke omfatter turkjøring og at transportbehovet på rimelig vis ikke kan 
dekkes på annen måte. 
Søknad om dispensasjon i forbindelse med fiske avslås bl.a fordi det på Ifjordfjellet er en 
mengde vann som kan benyttes i tilknytning til åpen barmarksløype, og fordi transport av 
større menger fersk fisk er lite aktuelt. 
 
Hjemmel for vedtak:  Nasjonal forskrift § 6 
 
Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket .En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 
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Sak PS  25/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN KJELL HÅKON DERVO 
 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med ATV for transport i forbindelse med 
bærplukking. 
Trasè 
Fra løype 1, vestover langs etablert kjørespor langs kraftlinja frem til sør-enden av Vestre 
Tranevann/Vuolit guorgajavri).(ca 5-km) 
Tidsrom:  10.08.19 – 30.08.19 
Søknad om dispensasjonfor å kjøre frem til Silis i forbindelse med fiske avslås. 
 
Begrunnelse for vedtak: 
De senere årene har antall søknader om dispensasjon for å kjøre i omsøkte trasè økt betydelig i 
omfang. For å begrense faren for kjøreskader innvilges det kun dispensasjon til transport i 
forbindelse med bærplukking, og da innenfor normal modningstid 10.08 – 30.08. 
Innhøsting av multebær har tradisjonelt vært betraktet som en del av «matauke» for 
befolkningen i fylket.  
I omsøkt tilfelle vurderer vi at søknaden som omfatter transport i forbindelse med 
bærplukking konkret ikke omfatter turkjøring og at transportbehovet på rimelig vis ikke kan 
dekkes på annen måte. 
Søknad om dispensasjon i forbindelse med fiske avslås bl.a fordi det på Ifjordfjellet er en 
mengde vann som kan benyttes i tilknytning til åpen barmarksløype, og fordi transport av 
større menger fersk fisk er lite aktuelt. 

 

Hjemmel for vedtak:  Nasjonal forskrift § 6 
 
Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket.En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 
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Sak PS  26/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT 

FERDSEL I UTMARK IDAR BOHINEN 
 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med ATV for transport i forbindelse med 
bærplukking og for nødvendig transport i forbindelse med fiske etter følgende traseèr: 
1. 
Fra løype 1, vestover langs etablert kjørespor langs kraftlinja frem til sør-enden av Vestre 
Tranevann/Vuolit guorgajavri).(ca 5-km) 
Tidsrom:  10.08.19 – 30.08.19 
 
2. Fra løype 1 via hytte B-13  langs fast kjørespor til Bajit Guorgajavri innvilges for transport av båt 
og utstyr. 
Tidsrom:  20.07 – 30.09.19 
 
Søknad om dispensasjon for kjøring til div andre vann på Laksefjordvidda avslås.  

 

Begrunnelse for vedtak: 
De senere årene har antall søknader om dispensasjon for å kjøre i omsøkte trasè, (Langs linja 
vestover), økt betydelig i omfang. For å begrense faren for kjøreskader innvilges det kun 
dispensasjon til transport i forbindelse med bærplukking, og da innenfor normal modningstid 10.08 – 
30.08. 
Innhøsting av multebær har tradisjonelt vært betraktet som en del av «matauke» for 
befolkningen i fylket.  
I omsøkt tilfelle vurderer vi at søknaden som omfatter transport i forbindelse med 
bærplukking konkret ikke omfatter turkjøring og at transportbehovet på rimelig vis ikke kan 
dekkes på annen måte. 
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Søknad om dispensasjon i forbindelse med fiske i div. vann med utgangspunkt anleggsveien 
på Laksefjordvidda  avslås. Dette fordi det tidligere ikke har vært gitt dispensasjon for å kjøre 
i dette området og  fordi det på Laksefjordvidda og på Ifjordfjellet  er en mengde vann som 
kan benyttes i tilknytning til åpen barmarksløype og anleggsveien. 
At søkeren er bevegelseshemmet vektlegges ikke i dette tilfellet. 
 
Søknad om å kjøre fra løype 1 via hytte B-13 til Vuolit Guorgajavri innvilges for transport av 
båt og utstyr fordi dette er en trasè som har vært benyttet til omsøkt formål tidligere, og fordi 
søkeren er bevegelseshemmet. 
 
Hjemmel for vedtak:  Nasjonal forskrift § 6 
 
Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket.En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 
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Sak PS  27/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT 

FERDSEL I UTMARK ESPEN SIMONSEN 
 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkeren Espen Simonsen tillatelse til å kjøre med ATV fra fv-183, 

(Veidnesklubben), langs etablert kjørespor frem til egen eiendom i Skjellvika. 

Formål:  Transport av materialer, utstyr og avfall i forbindelse med renovering av hytte. 

Tidsrom:  01.07.19 – 31.10.19 

Dispensasjonen kan også benyttes av Reino Simonsen. 

 

Hjemmel:  Nasjonal forskrift §6 
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Sak PS  28/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT 

FERDSEL IO UTMARK EILIF BASSO & BJARNE 

JOHANSEN 
 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkerne Eilif Basso og Bjarne Johansen tillatelse til å kjøre med 

ATV fra løype 1 via Hytte B-13 frem til Bajit Guorgajavri. 

Formål:  Transport av båt og utsyr. 

Tidsrom:  01.08 – 30.09.19 

 

Hjemmel: Nasjonal forskrift §6 
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Sak PS  29/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN GRETE REITAN 

ERLANDSEN 
 

 

Behandling: 

Forslag fra Administrasjonen v/Odd Birkeland: 

Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med UTV fra løype 1, langs kraftlinja og 

etablert kjørespor frem til hytte ved Dollajavri. 

Formål:  Transport av materialer og utstyr i forbindelse med renovering av hytte. 

Tidsrom:  19.07 – 30.08.19 

 

 

Begrunnelse: 

De senere årene har antall søknader om dispensasjon for å kjøre i omsøkte trasè økt betydelig i 
omfang. For å begrense faren for kjøreskader innvilges det kun dispensasjon til transport i 
tidsrommet  19.07 – 30.08. 
Innenfor dette tidsrommet bør omsøkt transportoppdrag kunne utføres. 
For øvrig bør denne typen oppdrag utføres på vinterføre. 
 
Hjemmel for vedtak:  Nasjonal forskrift § 6 

 

Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket .En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 
 
 
 
Som forslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med UTV fra løype 1, langs kraftlinja og 

etablert kjørespor frem til hytte ved Dollajavri. 

Formål:  Transport av materialer og utstyr i forbindelse med renovering av hytte. 

Tidsrom:  19.07 – 30.08.19 

 

Begrunnelse: 
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De senere årene har antall søknader om dispensasjon for å kjøre i omsøkte trasè økt betydelig i 
omfang. For å begrense faren for kjøreskader innvilges det kun dispensasjon til transport i 
tidsrommet  19.07 – 30.08. 
Innenfor dette tidsrommet bør omsøkt transportoppdrag kunne utføres. 
For øvrig bør denne typen oppdrag utføres på vinterføre. 
 
Hjemmel for vedtak:  Nasjonal forskrift § 6 

 

Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket .En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 
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Sak PS  30/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN JENS MARTIN HAAGENSEN 
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med ATV for transport i forbindelse med 
bærplukking. 
Trasè 
Fra løype 1, vestover langs etablert kjørespor langs kraftlinja frem til sør-enden av Vestre 
Tranevann/Vuolit guorgajavri).(ca 5-km) 
Tidsrom:  10.08.19 – 30.08.19 
Søknad om dispensasjon i forbindelse med fiske og jakt avslås. 

 

Begrunnelse for vedtak: 
De senere årene har antall søknader om dispensasjon for å kjøre i omsøkte trasè økt betydelig i 
omfang. For å begrense faren for kjøreskader innvilges det kun dispensasjon til transport i 
forbindelse med bærplukking, og da innenfor normal modningstid 10.08 – 30.08. 
Innhøsting av multebær har tradisjonelt vært betraktet som en del av «matauke» for 
befolkningen i fylket.  
I omsøkt tilfelle vurderer vi at søknaden som omfatter transport i forbindelse med 
bærplukking konkret ikke omfatter turkjøring og at transportbehovet på rimelig vis ikke kan 
dekkes på annen måte. 
Søknad om dispensasjon i forbindelse med fiske avslås bl.a fordi det på Ifjordfjellet er en 
mengde vann som kan benyttes i tilknytning til åpen barmarksløype, og fordi transport av 
større menger fersk fisk er lite aktuelt. 
 
Hjemmel for vedtak:  Nasjonal forskrift § 6 
 
Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket.En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 
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Sak PS  31/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN HUGO ERLANDSEN 
 

 

Behandling: 

Forslag fra administrasjonen v/Odd Birkeland: 

Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med UTV fra løype 1, langs kraftlinja og 

etablert kjørespor frem til hytte ved Dollajavri. 

Formål:  Transport av materialer og utstyr i forbindelse med renovering av hytte. 

Tidsrom:  19.07 – 30.08.19 

 

Begrunnelse: 

De senere årene har antall søknader om dispensasjon for å kjøre i omsøkte trasè økt betydelig i 
omfang. For å begrense faren for kjøreskader innvilges det kun dispensasjon til transport i 
tidsrommet  19.07 – 30.08. 
Innenfor dette tidsrommet bør omsøkt transportoppdrag kunne utføres. 
For øvrig bør denne typen oppdrag utføres på vinterføre. 
 
Hjemmel for vedtak: Nasjonal forskrift § 6 

 

Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket En evt klage 
sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 
 
 
 
Som forslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med UTV fra løype 1, langs kraftlinja og 

etablert kjørespor frem til hytte ved Dollajavri. 

Formål:  Transport av materialer og utstyr i forbindelse med renovering av hytte. 

Tidsrom:  19.07 – 30.08.19 
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Begrunnelse: 

De senere årene har antall søknader om dispensasjon for å kjøre i omsøkte trasè økt betydelig i 
omfang. For å begrense faren for kjøreskader innvilges det kun dispensasjon til transport i 
tidsrommet  19.07 – 30.08. 
Innenfor dette tidsrommet bør omsøkt transportoppdrag kunne utføres. 
For øvrig bør denne typen oppdrag utføres på vinterføre. 
 
Hjemmel for vedtak: Nasjonal forskrift § 6 

 

Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket En evt klage 
sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 
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Sak PS  32/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN JAN HARALD KOKKO 
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med ATV for transport i forbindelse med 
bærplukking. 
Trasè 
Fra løype 1, vestover langs etablert kjørespor langs kraftlinja frem til sør-enden av Vestre 
Tranevann/Vuolit guorgajavri).(ca 5-km) 
Tidsrom:  10.08.19 – 30.08.19 
Søknad om dispensasjon i forbindelse med fiske avslås. 
 
Begrunnelse for vedtak: 
De senere årene har antall søknader om dispensasjon for å kjøre i omsøkte trasè økt betydelig i 
omfang. For å begrense faren for kjøreskader innvilges det kun dispensasjon til transport i 
forbindelse med bærplukking, og da innenfor normal modningstid 10.08 – 30.08. 
Innhøsting av multebær har tradisjonelt vært betraktet som en del av «matauke» for 
befolkningen i fylket.  
I omsøkt tilfelle vurderer vi at søknaden som omfatter transport i forbindelse med 
bærplukking konkret ikke omfatter turkjøring og at transportbehovet på rimelig vis ikke kan 
dekkes på annen måte. 
Søknad om dispensasjon i forbindelse med fiske avslås bl.a fordi det på Ifjordfjellet er en 
mengde vann som kan benyttes i tilknytning til åpen barmarksløype, og fordi transport av 
større menger fersk fisk er lite aktuelt. 
 
Hjemmel for vedtak:  Nasjonal forskrift § 6 

 

Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket.En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 
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Sak PS  33/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN ARTHUR MASTERNES 
 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med ATV/terrengbil fra løype 1 etter fast 

kjørespor frem til egen hytte B-13, samt tillatelse til å kjøre frem til Øvre Tranevann. 

Formål: Transport av utstyr og bagasje til egen hytte, samt transport av båt, utstyr og avfall til- 

og fra vannet. 

 

Tidsrom:  10.07 – 30.09.19 

 

Hjemmel:  Nasjonal forskrift §6 

 

Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket.En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 
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Sak PS  34/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN INGE LARSEN 
 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med ATV for transport i forbindelse med 
bærplukking. 
Trasè 
Fra løype 1, vestover langs etablert kjørespor langs kraftlinja frem til sør-enden av Vestre 
Tranevann/Vuolit guorgajavri).(ca 5-km) 
Tidsrom:  10.08.19 – 30.08.19 
 
Søknad om dispensasjon utover det som er beskrevet  i vedtaket avslås 
 
Begrunnelse for vedtak: 
Det meste av omsøkte trasè berører områder der det tidligere ikke har vært vanlig å gi dispensasjon 
for motorferdsel.  (Områdene nord for kraftlinja). Lebesby kommune ønsker heller ikke å åpne  for 
motorisert ferdsel i dette området. 
De senere årene har antall søknader om dispensasjon for å kjøre langs kraftlinja og vestover  økt 
betydelig i omfang.  For å begrense faren for kjøreskader innvilges det kun dispensasjon til transport 
i forbindelse med bærplukking, og da innenfor normal modningstid 10.08 – 30.08. 
 
Innhøsting av multebær har tradisjonelt vært betraktet som en del av «matauke» for 
befolkningen i fylket.  
I omsøkt tilfelle vurderer vi at søknaden som omfatter transport i forbindelse med 
bærplukking konkret ikke omfatter turkjøring og at transportbehovet på rimelig vis ikke kan 
dekkes på annen måte. 
Søknad om dispensasjon i forbindelse med fiske avslås bl.a fordi det på Ifjordfjellet er en 
mengde vann som kan benyttes i tilknytning til åpen barmarksløype, og fordi transport av 
større menger fersk fisk er lite aktuelt. 
 
At søkeren er bevegelseshemmet vektlegges ikke i denne saken. 
 
Hjemmel for vedtak:  Nasjonal forskrift § 6 
 
Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket .En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 
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Sak PS  35/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN ERIKSEN 

NATUROPPLEVELSER 
 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkeren Eriksen naturopplevelser, (reiselivsbedrift), tillatelse til å 

kjøre med inntil 2-stk ATV som kjører i følge. 

Treasè 

Fra løype 1 langs fast kjøresor, (kraftlinja), til sør-enden av Vuolit Guorgajavri. 

Tidsrom:  20.07.19 – 30.09.19 

Formål: 

Transport av materiell og utstyr i forbindlese med utmarksnæring. (Leirutstyr). 

 

Dispensasjonen omfatter 2 transportetapper innenfor  angitt tidsrom. 

 

Tillatelsen omfatter ikke tillatelse til transport av personell. 

 

Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 5a 
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Begrunnelse: 

Pga økt ferdsel innenfor omsøkt område ønsker Lebesby kommune å begrense tidsrommet det 

gis kjøretillatelser for bl.a for å begrense faren for kjøreskader. I tidsrommet etter 20. Juli vil 

det meste av området normalt være opptørket slik at faren for kjøreskader begrenses. 

 

Klageadgang: 

Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket. 
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Sak PS  36/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN KUNES JFF 
 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkeren Kunes jeger- og fiskeforening tillatelse til å kjøre med følgende 

kjøretøy i følgende område:  

 

Bil:  

- Oppkjørte bilspor/stikkveier fra fv 98 og mot Storelva.  

- Fra fv-98 frem til foreningens hytte på Børselvfjellet.  

- Fra boligfelt på Kunes til Storelvas utløp.  

- Fra fv-98 langs kjørespor til Cullojavri og Suolojavri.  

 

Motorsykkel:  

Langs oppkjørte stier langs forpaktede vassdrag, (Storelva, med bi-elver, Vuonaljokha, 

Lobbaljokha og Stuorrajokha.  

 

ATV:  

- Langs oppkjørte veier/bilspor knyttet til forpaktet vassdrag  

- For transport av båt og utstyr.  

- Fra fv-98 til foreningens hytte på Børselvfjellet.  

- Fra boligfeltet til storelvas utløp.  

 

Formål:  

Transport i forbindelse med vakthold og tilsyn.  

 

Tidsrom: 01.07 – 20.10.19 

 

Følgende personer kan benytte denne dispensasjonen:  

Petter Sara, Emil Moilanen, Roald Erlandsen og Roger Erlandsen., Per Magne Eriksen 

 

Hjemmel: Nasjonal forskrift § 6  
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Sak PS  37/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN TORFINN T. ARNTZEN 
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med ATV for transport i forbindelse med 
bærplukking. 
Trasè 
Fra løype 1, vestover langs etablert kjørespor langs kraftlinja frem til sør-enden av Vestre 
Tranevann/Vuolit guorgajavri).(ca 5-km) 
Tidsrom:  10.08.19 – 30.08.19 
Søknad om dispensasjon i forbindelse med fiske og jakt avslås. 
 
Begrunnelse for vedtak: 
De senere årene har antall søknader om dispensasjon for å kjøre i omsøkte trasè økt betydelig i 
omfang. For å begrense faren for kjøreskader innvilges det kun dispensasjon til transport i 
forbindelse med bærplukking, og da innenfor normal modningstid 10.08 – 30.08. 
Innhøsting av multebær har tradisjonelt vært betraktet som en del av «matauke» for 
befolkningen i fylket.  
I omsøkt tilfelle vurderer vi at søknaden som omfatter transport i forbindelse med 
bærplukking konkret ikke omfatter turkjøring og at transportbehovet på rimelig vis ikke kan 
dekkes på annen måte. 
Søknad om dispensasjon i forbindelse med fiske  og jakt avslås bl.a fordi det på Ifjordfjellet 
er en mengde vann som kan benyttes i tilknytning til åpen barmarksløype, og fordi transport 
av større menger fersk fisk og jaktutbytte er lite aktuelt. 
 
At søkeren er bevegelseshemmet vektlegges ikke i denne saken. 
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Hjemmel for vedtak:  Nasjonal forskrift § 6 
 
Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket .En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 
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Sak PS  38/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORISERT 

FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 

Gradering: U - Unntatt offentlighet 

Hjemmel: Ofl §13 -  
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Sak PS  39/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORISERT 

FERDSEL I UTMARK ELLER VASSDRAG 

Gradering: U - Unntatt offentlighet 

Hjemmel: Ofl §13 -  
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Sak PS  40/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN ALFRED LARSEN 
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

Innstilling: 
Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med ATV for transport i forbindelse med 
bærplukking. 
Trasè 
Fra løype 1, vestover langs etablert kjørespor langs kraftlinja frem til sør-enden av Vestre 
Tranevann/Vuolit guorgajavri).(ca 5-km) 
Tidsrom:  10.08.19 – 30.08.19 

 

Begrunnelse for vedtak: 
De senere årene har antall søknader om dispensasjon for å kjøre i omsøkte trasè økt betydelig i 
omfang. For å begrense faren for kjøreskader innvilges det kun dispensasjon til transport i 
forbindelse med bærplukking, og da innenfor normal modningstid 10.08 – 30.08. 
Innhøsting av multebær har tradisjonelt vært betraktet som en del av «matauke» for 
befolkningen i fylket.  
I omsøkt tilfelle vurderer vi at søknaden som omfatter transport i forbindelse med 
bærplukking konkret ikke omfatter turkjøring og at transportbehovet på rimelig vis ikke kan 
dekkes på annen måte. 

 

Hjemmel for vedtak:  Nasjonal forskrift § 6 
 
Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket.En evt 
klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 
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